
PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT 

Philips Performance sorozat 65” + XXL TV és 6-os sorozatú hangprojektor 

pénzvisszatérítés promóció 

Szervező: 
A TP Vision Europe BV Magyarországi Képviselete 

székhelye: Magyarország, Budapest, 1117 Neumann János u. 1. 

Cg.: 01-12-074066 

a továbbiakban mint "Szervező" 

 

Partnerek: 
Szervező termékeit forgalmazó jelen szabályzat végén felsorolt kereskedelmi vállalatok, 

a továbbiakban mint „Partner vagy Partnerek“ 

 

A Promóció neve: 
Philips Performance sorozat 65” + XXL TV és 6-os sorozatú hangprojektor pénzvisszatérítés 

promóció 

a továbbiakban „Promóció“ 

 

A Promóció célja: 
A Philips Performance sorozat 65” + XXL televíziók és Philips 6-os sorozatú hangprojektorok 

népszerűsítése, eladásának ösztönzése, a piaci forgalmának fellendítése 

 

A Promóciós termékek: 

A promóciós termékek a jelen szabályzat végén felsorolt Philips Performance sorozat 65” + XXL 

TV-k és megjelölt Philips 6-os sorozatú hangprojektorok (a továbbiakban: "Promóciós Termék 

vagy Promóciós Termékek"). 

 

A Promóció időtartama: 
2021. június 7. – 2021. július 11. 

 

Részvételi feltételek: 
A Promócióban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. 

§ (1) bekezdésének 3. pontja értelmében fogyasztónak minősülő, 18. életévét betöltött azon 

természetes személy (a továbbiakban: "fogyasztó"), illetve a 3:1. § szerinti jogi személy (a 

továbbiakban: "jogi személy") vehet részt, aki a Promóció időtartama alatt a Partnerek bármelyikétől 

magyarországi szállítási címmel, a jelen szabályzatban foglalt feltételek szerint egyidejűleg 

Promóciós Termékeket (egy darab TV-t és egy darab hangprojektort egyidejűleg) vásárol, és 

aki/amely egyetért és elfogadja a jelen szabályzatban foglaltakat (a továbbiakban együtt: "Vásárló"). 

A Promóció mechanizmusa: 

1. A Promóciós Termékek (TV és hangprojektor) egyidejű megvásárlásának, és ezzel a 

Promócióban való részvételnek a feltétele akkor teljesül, ha mindkét Promóciós terméket 

egyidejűleg vásárolják meg, amit a vásárlási bizonylattal (készpénzbizonylat vagy számla, a 

továbbiakban együtt: „számla”) kell igazolni, azzal, hogy azon az adott promóciós termékpár 

mindkét terméke szerepel. A termékeknek a számlán való, a fentieknek megfelelő 

feltüntetéséről a Vásárló köteles gondoskodni. Előfordulhat, hogy egy adott időpontban nem 

minden Promóciós Termék érhető el egy adott Partnernél. Az egyes Promóciós Termékek 

elérhetősége kizárólag az értékesítési helyektől függ. A Szervező nem vállal felelősséget 



azért, hogy az összes Promóciós Termék az összes Partnernél és/vagy értékesítési helyen a 

Promóció teljes időtartama alatt bármikor elérhető. 

2. Vásárló legkésőbb a számla keltétől számított 14 napon belül a Promóció weboldalán 

https://XXL.sales-promotions.com/hu  az ott megadott regisztrációs űrlap hiánytalan és 

valóságnak megfelelő adatok (személyazonosításra alkalmas adatok, bankszámlaszám, 

vásárlási adatok, vásárlást igazoló dokumentum /számla/ fotójának, illetve a vásárolt 

Promóciós termékek sorozatszámáról készült fotók feltöltése) kitöltésével és feltöltésével 

nyilvánítja ki a promócióban való részvételi szándékát, egyben elfogadja a Promóciós 

szabályzatban foglaltakat és a vonatkozó adatvédelmi előírásokat. Ha a határidőben kitöltött 

regisztrációs űrlap hibás adatokat tartalmaz, hiányos, (pl. a kötelező mellékletek nem kerültek 

feltöltésre, vagy az olvashatatlan) és azt a Vásárló nem javítja és/vagy egészíti ki legkésőbb 

2021. augusztus 15-ig, vagy ha egy fogyasztó egynél illetve egy jogi személy háromnál több 

termékpárra regisztrál, vagy ha a regisztrációs űrlap a számla keltétől számított 14 napon túl 

kerül kitöltésre, akkor a Vásárló regisztrációjára nem kerül sor és nem jogosult 

Visszatérítésre sem. 

3. Sikeres regisztráció esetén a Vásárlónak a regisztrációt követő 10 munkanapon belül 

cashback_noreply@promotion-support.com címről e-mailt küldünk a regisztráció 

megerősítéséről, arra az e-mail címre, amelyet az Vásárló a regisztráció során a kapcsolat 

elérhetőségeként az "E-mail" feliratú részben adott meg. Ha a Vásárló a megadott időszakon 

belül nem kap megerősítő e-mailt, akkor nincs regisztrálva. A Szervező a regisztrációval 

kapcsolatos panaszokat, kifogásokat és tudakozódásokat 2021. augusztus 15-ig fogadja a 

cashback@promotion-support.com e-mail címen, melyekre a Szervező 3-5 munkanapon belül 

válaszol. 

4. A Promóció alatt egy fogyasztó egy regisztrációra és Visszatérítésre, egy jogi személy pedig 

legfeljebb három regisztrációra és Visszatérítésre jogosult. Egy Vásárló egy számlával csak 

egyszeri regisztrációra és Promóciós visszatérítésre jogosult. Amennyiben egy jogi személy 

több televíziót és azzal azonos mennyiségű hangprojektort szeretne a Promócióban 

megvásárolni, úgy azt külön-külön regisztrációval tudja megtenni. 

5. Egy jogi személy több promóciós termékpár (televízió + hangprojektor) utáni 

pénzvisszatérítést az adott termékpár és az ahhoz tartozó számla egyenkénti regisztrációjával 

tudja igénybe venni. 

6. A regisztráció alkalmával egy darab televízió és egy darab hangprojektor regisztrálására van 

lehetőség. Egy adott Promóciós termékpár (adott sorozatszámú TV + adott sorozatszámú 

hangprojektor) megvásárlását csak egy alkalommal lehet regisztrálni, ezért ugyanazon 

sorozatszámú Promóciós termék többszöri regisztrációja esetén csak az első regisztráció kerül 

érvényesítésre. Egy Promóciós termék többszöri regisztrálása a promócióból való kizárást 

vonhatja maga után. 

7.  A sikeres regisztráció után, az adatfeldolgozás alkalmával a megadott adatok ellenőrzését 

követően a megvásárolt hangprojektor modelltől függően a Promóciós szabályzat végén 

megjelölt összeg (a továbbiakban: „Visszatérítés”) kerül a Vásárló által megadott 

bankszámlaszámra visszafizetésre. A Visszatérítés tartalmazza az áfát. A Vásárló nem 

jogosult Visszatérítésre, illetve a részére már átutalt Visszatérítést köteles visszafizetni, 

amennyiben egy adott regisztrációhoz tartozó bármely promóciós Termék (akár a TV, akár a 

hangprojektor) vonatkozásában elállási jogával él, azaz a Terméket az eladó Partnernek a 

vételár visszafizetése ellenében visszaszolgáltatja. Ha a Visszatérítés még nem került 

kifizetésre, akkor a Szervező érvényteleníti a Vásárló igényét, és erről a Vásárlót e-mailben 

értesíti, ha pedig a Visszatérítés már kifizetésre került, akkor azt a Vásárló köteles 
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visszafizetni az elállástól számított 8 napon belül, arra a bankszámlára való átutalással, 

amelyről a Visszatérítést részére átutalták. Ha a Vásárló a jelen pont szerint elállási jogával 

él, akkor az elállástól számított 3 napon belül köteles az elállást bejelenteni a 

cashback@promotion-support.com e-mail címen. 

8. A Vásárló a regisztráció során a Visszatérítés teljesítéséhez Magyarországon bejegyzett és 

működő pénzintézetnél vezetett bankszámlaszámot köteles megadni a Vásárló 

bankszámlájaként való rögzítés céljából, a "Pénzküldés számlaszáma / IBAN" felirat alatt. 

Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, akkor a Vásárló a Visszatérítésre nem jogosult. A 

promócióban meghatározott összegek visszatérítését a Szervező cég által megbízott 

ügynökség végzi. A Visszatérítés átutalására a regisztráció visszaigazolásától számított 30 

(harminc) napon belül, de legkésőbb 2021. szeptember 15-ig kerül sor. 

9. Ha a Visszatérítés nem a Vásárló által megadott bankszámlára kerül jóváírásra, akkor a 

Vásárló panasszal élhet a cashback@promotion-support.com e-mail címen, legkésőbb 2021. 

augusztus 15-ig. A panaszban meg kell adni a Vásárló azonosító adatait és a regisztráció 

dátumát. Ezen határidő után a panaszokat már nem veszik figyelembe. 

10.  A Promóció kizárólag azon Promóciós Termékek vásárlására vonatkozik, amelyek esetén a 

vételárat készpénzben, bankkártyával vagy banki átutalással fizetik meg, függetlenül attól, 

hogy a teljes vételár kifizetésre került-e, vagy a vétel részletre történt. 

11. Jelen Promóció által nyújtott kedvezmény nem vonható össze más különleges ajánlattal, 

hirdetéssel vagy szerződéssel, kivéve, ha a Szervező és a Partner közötti megállapodás ettől 

eltérően rendelkezik.  

12. A Promócióban a Szervező alkalmazottai nem vehetnek részt. 

13. A Promóció csak Magyarország területén érvényes és kizárólag a Magyarországon vásárolt 

termékekre vonatkozik. 

14. A Promóció lefolytatására Szervező a BENAMIC UNLIMITED COMPANY (IDA 

BUSINESS & TECHNOLOGY PARK, RING ROAD, CO. KILKENNY, R95 ETN5, 

Írország, EUID: IECRO.476077) ügynökséget (a továbbiakban: “Ügynökség”)  bízza meg. 

Az ügynökség feladata a regisztrációs folyamat kezelése, az adatvédelem és a 

pénzvisszatérítéssel kapcsolatos ügyintézés. A Benamic ügynökség a pénzügyi teljesítéshez 

az Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő szolgáltatók közreműködését veszi igénybe. 

15. A jelen szabályzat a Vásárló jogszabályból (különösen a jótállásból és szavatosságból, illetve 

távollévők közötti szerződés esetén a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletből) eredő jogait nem 

érinti. 

16.  A Szervező jogosult ellenőrizni a Promócióban való részvétel feltételeit, vitás esetekben 

pedig értékelni és végső döntést hozni a Promócióhoz kapcsolódó bármely kérdésben. 

17. A Szervező saját döntése alapján jogosult kizárni bármely Vásárlót a Promócióból, ha a 

Vásárló megsérti a Promóciós Szabályzatot, és/vagy jóerkölcsbe ütköző és/vagy a Szervező 

és/vagy a Partner, és/vagy a Szervező általa forgalmazott termékek jóhírnevét sértő vagy 

veszélyeztető magatartást tanúsít, anélkül, hogy ezért a Vásárlóval szemben bármilyen 

kártérítési, vagy egyéb felelőssége merülne fel. A kizárásból származó költségeket vagy 

károkat Vásárló viseli. 

18. A Szervező fenntartja a jogát arra, hogy bármikor, indoklás és előzetes értesítés nélkül a 

Promóció szabályait megváltoztassa, és/vagy a Promóciót megszüntesse, a Promóciós 
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Termékek vásárlásával kapcsolatosan a Promóció feltételeit a módosítást vagy megszüntetést 

megelőzően már teljesített Vásárló Visszatérítéshez való jogainak sérelme nélkül. A 

Promóció szabályainak módosítása és megszüntetésének bejelentése a Szervező honlapján is 

megtehető. 

Adatvédelem: 

A Szervező tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy: 

a) a Promócióban történő részvételhez a Partner az alábbi személyes adatok megadását 

kérheti a Vásárlótól: név, e-mail cím, bankszámlaszám, egyedi kód. 

 

b) a Promócióban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen 

szabályzat alapján a személyes adatai a Szervező és a Partner adatbázisába kerüljenek és 

azokat a Szervező és a Partner a Promóció lebonyolítása céljából minden további 

ellenszolgáltatás nélkül kezelje. Az adatokat a Szervező és a Partner a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései szerint kezeli, az adatkezelés jogalapja a Vásárló önkéntes 

hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A Szervező és a Partner az adatokat 

addig kezeli, ameddig azokra a Promóció lebonyolítása céljából szükség van, de legkésőbb 

2022.03.15-ig, illetve panasz vagy jogvita esetén a vita lezárásáig. 

c) az adatszolgáltatás önkéntes, amennyiben a Vásárló nem adja meg a Promóció 

lebonyolításához szükséges személyes adatait, vagy amennyiben a hozzájárulását 

visszavonja, a személyes adatok törlését kéri az elállás folytán bekövetkező szerződés 

megszüntetést megelőzően, az kizárja a Vásárló részvételét a Promócióból. 

 

d) amennyiben a jogszabály a Szervező és/vagy a Partner részére kötelező adatkezelést ír elő, 

a Vásárló által kért törlésnek Szervező és/vagy a Partner csak ezen kötelező adatkezelést 

követően tud eleget tenni, a hozzájárulás visszavonása (adatok törlése) nem érinti a 

visszavonás (törlés) előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

Az Ügynökség továbbítja a Vásárló személyes adatait a Szervezőnek, ha a Vásárló a 

https://XXL.sales-promotions.com/hu honlapon történő regisztráció során kiválasztotta a 

Philips termékekről szóló hírek fogadásának lehetőségét, és egyetért azzal, hogy a Szervező 

kezelje a fogadáshoz szükséges adatokat. 

A Vásárló kérheti a Philips termékekről szóló hírekről való leiratkozását a Promóció 

időtartama alatt a cashback-unsuscribe@promotion-support.com e-mail címre küldött 

kérelemmel, Promóció időtartamának lejárta után pedig a kérelem benyújtható a 

https://www.philips.hu/c-e/gdpr-privacy.html oldalon található űrlapon keresztül. 

Vásárló személyes adatainak kezelésére, az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira vonatkozó 

további részletszabályokat a Philips Performance sorozat 65” + XXL TV és 6-os sorozatú 

hangprojektor pénzvisszatérítés promóció Adatkezelési Tájékoztatója, amely a 

https://XXL.sales-promotions.com/hu linken érhető el, továbbá a Szervező adatkezelési 

szabályzatai https://www.tpvision.com/policy/PRIVACY-STATEMENT-OF-TPV-

HOLDING-EUROPE-BV-hu-HU.pdf  és a Partnerek saját adatkezelési szabályzatai 

tartalmazzák, melyek a Philips Performance sorozat 65” + XXL TV és 6-os sorozatú 

hangprojektor pénzvisszatérítés promóció Adatkezelési Tájékoztatójában a Partnerek neve 

mellett felsorolt linkeken érhetők el. 
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Tekintettel arra, hogy a Promócióban való részvétel feltétele a személyes adatok kezeléséhez 

való hozzájárulás megadása, ha a Vásárló visszavonja ezen hozzájárulását, akkor a Szervező 

köteles abbahagyni a Vásárló személyes adatainak kezelését, amely automatikusan kizárja a 

Vásárlót a Promócióban való részvételből, és a Vásárló semmilyen jogot nem érvényesíthet a 

Promóció alapján. 

A promóció egyéb feltételei: 

1. A Szervező semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek 

abból erednek, hogy a Vásárló által tévesen megadott bankszámlaszám miatt a Visszatérítést nem 

lehetett a Vásárló részére a bankszámlájára átutalni. 

 

2. A Promóció Szabályzata a https://XXL.sales-promotions.com/hu oldalon érhető el. 

 

3. A Promóciós Termékek vásárlására, az esetleges panasz kezelésére - jelen szabályzatban nem 

szabályozott kérdésekben - a Partner szerződési feltételei irányadók. 

 

4. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Fogyasztóvédelmi törvény 

rendelkezései irányadók.  

 

Budapest, 2021. június 1.  

Promócióban résztvevő Partnerek és honlapjaik: 

EMAG    https://emag.hu 

Euronics   https://euronics.hu 

Extreme Digital  https://edigital.hu 

Marketworld   https://marketworld.hu  

X System   https://www.xsystem.hu  

MaxPower     

Mall    https://www.mall.hu 

Alza    https://www.alza.hu  

Media Markt   https://mediamarkt.hu   Promócióban résztvevő áruházai 

 

 

A Média Markt Promócióban 

résztvevő áruházainak listája 
Cím 

MM SZEGED 6724 SZEGED Londoni krt. 3. 

MM PÓLUS 1152 BUDAPEST Szentmihályi út 131. 

MM SOROKSÁR 1204 BUDAPEST Bevásárló u. 4. 

MM GYŐR 9027 GYŐR Budai út 1. 

MM DEBRECEN 4024 DEBRECEN Csapó u. 30. 

MM BUDAÖRS 2040 BUDAÖRS Petőfi Sándor u. 64. 

MM ÁRKÁD 1106 BUDAPEST Örs vezért tere 25. 

MM SZÉKESFEHÉRVÁR 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR Palotai út 6. 

MM SZOLNOK 5000 SZOLNOK Felső Szandai rét 1. 

MM SZOMBATHELY 9700 SZOMBATHELY Varasd u. 1. 

MM WESTEND 1062 BUDAPESTVáci út 1-3. 

MM BUDA 1024 BUDAPEST Lövőház u. 2-4. 

MS E-COMMERCE 1138 BUDAPEST Váci út 140. 
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 A Promócióban résztvevő termékek listája és a pénzvisszatérítés maximális összege az egyes 

hangprojektorok árától függően, televízióval történő együttes vásárlás esetén: 

Televízió  Hangprojektor  

65PUS8535  TAB6405       99 999,00 HUF  

65PUS8505  TAB6305        99 999,00 HUF  

65PUS8545    

70PUS8535    

70PUS8505    

70PUS8545    

75PUS8505    

65PUS8506    

70PUS8506    

75PUS8506    

65PUS8536    

70PUS8536    

75PUS8536    

65PUS8546    

70PUS8546    

75PUS8546    

 

  



Adatvédelmi nyilatkozat 

A TP Vision Europe BV Magyarországi Képviselete 

Philips Performance sorozat 65” + XXL TV és 6-os sorozatú hangprojektor pénzvisszatérítés 

promóció 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

A Vásárló a Promócióban való részvételhez szükséges személyes adatainak megadása önkéntes.  

A Szervező és/vagy a Partnerek a Vásárló adatait a Promóció lebonyolításához igénybe vett 

Adatfeldolgozó közreműködésével a jelen Promóciós Szabályzatban meghatározott célra és 

részletezett folyamatoknak megfelelően használja fel. 

1. Az adatkezelés célja 
A „Philips Performance sorozat 65” + XXL TV és 6-os sorozatú hangprojektor pénzvisszatérítés 

promóció” Promóciós Szabályzatában meghatározott Promócióban történő részvétellel kapcsolatos 

regisztráció, a Részvételi feltételek fennállásának ellenőrzése, Promócióban történő részvétel 

lebonyolítása. 

 

2. Az adatkezelés jogalapja 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - GDPR). 6. cikk (1) 

bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása. 

 

3. A kezelt adatok köre 
Vezeték- és keresztnév, e-mail cím, bankszámlaszám, a készülék típusa és sorozatszáma, a vásárlás 

helye és ideje, számla 

 

4. Az adatkezelés időtartama 
A Promócióra történő regisztrációtól kezdődően, a Promóció lebonyolítása alatt, de legkésőbb 

2022.03.15-ig illetőleg az érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig. 

 

5. Az adatkezelés helye 
A Szervező és/vagy a Partner, mint közös adatkezelők által elektronikus úton és papír alapon, 

illetőleg az Adatfeldolgozó által elektronikus vagy papír alapon, kizárólag Magyarország és Írország 

területén belül. Az adatok megőrzésének helye az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó székhelye. A 

személyes adatok kezelésére kizárólag Magyarország és Írország területén kerül sor. 

 

6. A Szervező által igénybe vett adatfeldolgozók 
BENAMIC UNLIMITED COMPANY (székhelye: IDA BUSINESS & TECHNOLOGY PARK, 

RING ROAD, CO. KILKENNY, R95 ETN5, Írország, EUID: IECRO.476077) "Adatfeldolgozó" 

A Benamic adatfeldolgozó a pénzügyi teljesítéshez az alábbiakban részletezett szolgáltatók 

közreműködését veheti igénybe. A pénzügyi teljesítéshez a szükséges személyes adatok így 

előfordulhat hogy az EU-n kívülre kerülhetnek. A vásárló a regisztráció lefolytatásával tudomásul 

veszi és elfogadja az adatok következő szolgáltatókkal történő adatkezelését és adatfeldolgozását: 



Paypal / Hyperwallet, Allied Irish Banks, p.l.c. TRANSFERMATE LIMITED, Microsoft Ireland, 

Interxion Ireland LTD Citrix Systems, Inc. 

7. Hozzáférés a személyes adatokhoz 
A személyes adatokat Promóció lebonyolításában közreműködő személyek és a kapcsolódó technikai 

és személyzeti feladatokat végző személyek ismerik meg. 

 

8. Az érintett jogai és a jogorvoslati lehetőségek 
A Vásárló jogosult a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, az adatkezelés ellen 

tiltakozni, azok helyesbítését kérni, továbbá az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, 

korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, valamint jogában áll adatainak a 

megjelölt célra történő kezelése megszüntetését kérni a Szervezőtől és/vagy a Partnertől. 

Amennyiben erre az elállás folytán bekövetkező szerződés megszüntetést megelőzően kerül sor, az 

kizárja a Vásárló részvételét a Promócióból. 

 

Amennyiben jogszabály a Szervező és/vagy a Partner részére kötelező adatkezelést ír elő, a Vásárló 

által kért törlésnek Szervező és/vagy a Partner csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget 

tenni, a hozzájárulás visszavonása (adatok törlése) nem érinti a visszavonás (törlés) előtt a 

hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Az adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Vásárló a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; 1363 Budapest, Pf. 9.; 

www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. 

 

Adathelyesbítési vagy törlési szándék, tájékoztatáskérés és tiltakozás a Szervezőnél a 

cashback@promotion-support.com  email címen, a Partnereknél a Partner Adatkezelési 

tájékoztatójában megadott elérhetőségeken kérvényezhető. GDPR vagy adatkezelés vonatkozású 

jelzéseket az infosec@taxback.com  e-mail-címen fogadunk. 

 

Vásárló személyes adatainak kezelésére, az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira vonatkozó további 

részletszabályokat a Szervező adatkezelési szabályzatai https://www.tpvision.com/policy/PRIVACY-

STATEMENT-OF-TPV-HOLDING-EUROPE-BV-hu-HU.pdf  és a Partnerek saját adatkezelési 

szabályzatai tartalmazzák, melyek az alább, a Partnerek neve mellett felsorolt linkeken érhetők el: 

EMAG:   https://www.emag.hu/info/szemelyi-adatok-vedelme?ref=footer_4_2  

Euronics:   https://euronics.hu/adatvedelem 

Extreme Digital:  https://edigital.hu/adatvedelem 

Marketworld:   https://www.marketworld.hu/Adatvedelmi-nyilatkozat-jADATVED.html 

X System   https://www.xsystem.hu  

MaxPower     

Mall    https://www.mall.hu/ugyfel-adatok 

Alza    https://www.alza.hu  

Media Markt   https://mediamarkt.hu  

Budapest, 2021. június 1. 
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